FRILUFTSGUDSTJENESTE MED
KONFIRMANDSINDSKRIVNING
I år betræder vi på flere måder nye stier, når
den traditionelle friluftsgudstjeneste anden
pinsedag skal afholdes. Vi har valgt at flytte
tidspunktet til kl. 17.00, da der er mange, der
er engagerede i ”Royal Run” samme dag.
Ligeledes er stedet flyttet, så vi i år holder friluftsgudstjeneste på sportspladsen ved Midtals
Friskole. Midtals Friskoles adresse er Helved 7.
Vi starter med en gudstjeneste i det fri og tænder
op i grillen efterfølgende, hvor vi kan nyde den
medbragte mad.
Skulle vejret ikke arte sig, så flytter vi ind i friskolens gymnastiksal. Denne dag er der også
konfirmandindskrivning for de kommende
konfirmander.
Det får alle sognets 7. klasses elever en invitation
til. Vi håber at se mange til denne gudstjeneste.
Konfirmation 2021
Alle, der ønsker konfirmation til forår 2021, bedes
komme til konfirmandindskrivning, når I modtager invitationen hertil eller kontakte Malene på
mf@km.dk, hvis I er forhindrede anden pinsedag.
2021
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever
bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag efter
påske søndag den 25. april. Midtals Friskole altid
fredag, Store Bededag den 30. april.
2022
Den tidligere klasse fra Fryndesholm (elever
bosiddende i Notmark sogn) altid 3. søndag
efter påske søndag den 8. maj. Midtals Friskole
altid fredag, Store Bededag 13 maj.

BAKKEHUSET
Her er et tilbud om at have nogle hyggelige eftermiddage i Bakkehuset, hvor der
serveres kaffe og kage til 25 kr.
Det kræver ingen tilmelding men blot at man
møder op. Kirkebilen må gerne bestilles, så man
kan deltage i disse eftermiddage, der er en blanding af andagt, højlæsning og især fællessang.
Torsdag den 19. marts kl. 14.00
Malene læser højt af bogen ”I dine øjne” om
kineseren Lai Fun, der kom til København i 1902
og blev udstillet i Tivoli. Bogen er skrevet af
forfatter Malene Rav.
Torsdag den 23. april kl. 14.00
En sand historie fra 2. verdenskrig. Denne eftermiddag deles en historie, der hedder ”Budskabet” om en belgier, som dagen lang med sin
sang forsøgte at sætte mod i sine kammerater
i en koncentrationslejr i 1944.
Torsdag den 28. maj kl. 14.00
Malene læser biskop Henrik Wigh Poulsens
erindring ”Himlen over Vester Altanvej”, som
er et barndomsminde fra biskoppens hjemby,
Randers.
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GENFORENINGSVANDRING

HAVEUDFLUGT

Mandag den 15. juni inviterer Bibelselskabets
Stiftsudvalg til den årlige pilgrimsvandring.
I år er det med genforeningen som tema.

Søndag den 17. maj inviterer Notmark
Menighedsråd i samarbejde med Midtals
Seniorer til en udflugt.

I år har vi valgt, at det skal stå i genforeningens tegn. Derfor mødes vi i Taps lidt nord for
Christiansfeld.

Vi vil inden gudstjenesten med bus køre til Sydals. Vi skal til Pilene 7 i Tandslet og se deres store
have. Vi var der for år tilbage. I mellemtiden er
den vokset til og blevet lettere at holde, men stadig en dejlig have, som man nyder at gå rundt i.

Vi mødes under emnet genforening med 1920
in mente og mødes nemlig just på den dag,
hvor den officielle grænseændring skete, nemlig
den 15. juni.
De bibelske tekster, der vil lede os ud på vandringen, har netop også med genforening at gøre,
som jo er et stærkt bibelsk motiv, tænk bare på
den fortabte søn.
Vi starter kl. 10.00 og slutter kl. 13.00 og der vil
blive sørget for forfriskning.
Der kommer flere informationer i næste kirkeblad,
men reserver gerne denne dato.

Der vil som altid være mulighed for at få en
fedtemad og en kop kaffe.
Det koster ikke noget, men vi beder om tilmelding senest den 13. maj til Mary Bjerrum på
tlf. 24 65 01 61.
Afhentning ved Notmark Kirke kl. 08.50.
Afhentning ved Bakkehuset kl. 09.00.
Vi er med til gudstjenesten kl. 11.00 i Notmark
Kirke og bussen kører retur til Bakkehuset efter
endt gudstjeneste.

KIRKELIG ADRESSELISTE – WWW.NOTMARKKIRKE.DK
Sognepræst
Malene Freksen
Notmark 4
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 31 44
Mail: mf@km.dk
Mandag er fridag.
Bakkehuset
Bakken 8, Fynshav
6440 Augstenborg
Kirkegårdskontoret
Tlf. 74 47 34 24
tirsdag-fredag kl. 8-15.30

Kirketjener
Jens Christiansen
Vestermarken 26, Stevning
6430 Nordborg
Tlf. 25 32 14 65
Mandag er fridag.
Organist
Lars Bruun Nielsen
Hyldehegnet 9,
6400 Sønderborg
Tlf. 22 99 88 09

Menighedsrådsformand
Henning Vohs
Bakken 50, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 23 60 35 93
Mail: hv@bbsydendk
Kirkeværge
Lise Lund
Ærøvej 4, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 60 75 74 60
Kasserer
Kirsten Marcussen
Strelbjergvej 17
6430 Nordborg
Tlf. 74 47 47 50 / 24 98 16 81
Mail:
kirsten.marcussen55@gmail.com

Redigeringen af Notmark Sogns Kirkeblad varetages af Malene Freksen. Forsidefoto taget af Birgitte Bøge .
Deadline for næste kirkeblad er den 13. maj 2020 til Malene mf@km.dk. Eftertryk kun efter aftale med redaktøren.

NOTMARK SOGNS KIRKEBLAD

FORÅR 2020
Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten
09.30 Malene Freksen
Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten
09.30 Malene Freksen
Landsindsamling.
- Læs mere i bladet!

Fredag den 10. april
Langfredag
11.00 Malene Freksen
Uden altergang.

Søndag den 10. maj
4. søndag efter påske
09.00 Elisabeth Jensen

Søndag den 12. april
Påskedag
09.30 Malene Freksen
Trompet medvirker.

Søndag den 17. maj
5.s.e. påske
11.00 Malene Freksen
Haveudflugt.
- læs mere i bladet!

Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten
09.30 Malene Freksen

Mandag den 13. april
Anden påskedag
11.00 Mette Dolberg

Torsdag den 21. maj
Kristi Himmelfart
11.00 Mette Dolberg

Søndag den 22. marts
Midfaste
09.30 Malene Freksen
Kirkekaffe.

Søndag den 19. april
1. søndag efter påske
09.30 Malene Freksen

Søndag den 24. maj
6.s.e. påske
11.00 Malene Freksen

Søndag den 29. marts
Mariæ Bebudelse
11.00 Mette Dolberg

Søndag den 26. april
2. søndag efter påske
11.00 Malene Freksen
Guldkonfirmation.

Søndag den 31. maj
Pinsedag
09.30 Malene Freksen

Søndag den 5. april
Palmesøndag
11.00 Malene Freksen
Prædikenen er på sønderjysk.

Søndag den 3. maj
3. søndag efter påske
10.00 Malene Freksen
Konfirmation, Augustenborg Skole.

Mandag den 1. juni
Anden pinsedag
Kl. 17.00 Malene Freksen
Midtals Friskole friluftsgudstjeneste.
Tag madkurven med!

Torsdag den 9. april
Skærtorsdag 09.30 Malene
Freksen
Kirkekaffe.

Fredag 8. maj
St. Bededag
10.00 Malene Freksen
Konfirmation, Midtals Friskole.

Elisabeth Jensens gudstjenester
er uden altergang.

Kirkebilen må altid gerne bruges til de arrangementer, der er omtalt i kirkebladet.
Henvendelse til GF Taxi på tlf. 74 45 95 45 senest dagen forinden.

KONFIRMATION 2020

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Konfirmander søndag den 3. maj i Notmark
Kirke kl. 10.00 Augustenborg Skole

Første år med den nye lov om menighedsrådsvalg. Der skal holdes et orienteringsmøde tirsdag
den 12. maj 2020 kl. 19.30.
Der holdes opstillings- og valgmøde tirsdag
den 15. september 2020.

•	Jakob Beierholm, Færgevej 7, Fynshav
•	Mads Kaaber Jessen,
Svinget 2b, Fynshav
•	
Emilie Præstekjær Collin Subcleff,
Storemarksvej 2, Augustenborg
•	Jonas Christensen, Gyden 26, Fynshav
•	Christian Arens Jørgensen,
Almstedskov 3, Asserballeskov
•	Nicklas Rasmussen, Almsted 1,
Augustenborg
•	Nickolai Lihl Jørgensen,
Svinget 1, Fynshav
•	Jasmin Lindahl Skovgaard Hansen,
Storemarksvej 1, Hundslev
•	Liv Erfurt Hansen,
Asserballe St. 21, Asserballe
Konfirmander Store Bededag den 8. maj i
Notmark Kirke kl. 10.00 Midtals Friskole
•	Marius Stollig Hasberg,
Svinget 9, Fynshav
•	Benjamin Wetzel Stelzner,
Asserballe Mark 1, Asserballe
•	Victor Paulsen,
Svelstrupskov vej 4, Augustenborg
•	Anders Thornhal Jacobsen,
Søndergade 9, Hundslev
•	
Jonathan Frost-Eckert,
Birkevej 6, Augustenborg
•	Jannik Thiim Wrang,
Korshøj 9, Asserballe
•	Anna Charlotte Iversen,
Helved 3, Augustenborg
•	Sofie Freksen, Notmark 4, Augustenborg
•	Mie Lange, Bjørnøvej 6, Fynshav
•	Lucas Struck, Toften 18, Asserballe
•	Christoffer Bay Reinke,
Frederiksparken 53, Sønderborg

Her og i de følgende kirkeblade, står der lidt
om, hvem sidder i menighedsrådet og hvad
opgaverne går ud på.
Henning Vohs:
Formand for menighedsrådet. Formanden skriver dagsordenen til menighedsrådsmøderne,
og leder mødet.
Der er møder med provstiet, man som formand
skal deltage i.
I forbindelse med forberedelserne til Kirkeladen
er der en del mødeaktivitet.
Der er inden for egne rækker udvalgsmøder.
Det er nødvendigt at have lidt kendskab til lov
om menighedsråd og forvaltningsloven.
Som formand er der mange spændende
udfordringer.
Kirsten Marcussen:
Jeg blev valgt til menighedsrådet i 2016 og har
fik posten som kasserer.
Arbejdet består i at indsamle bilag til
regnskabskontoret i Sønderborg.
At fremlægge kvartalsrapport for menighedsrådet og at deltage i budgetplanlægning. En
gang årligt fremlægger jeg regnskabet for
menigheden.
Jeg deltager i møder med provstiet og regnskabskontoret. Der kan også være relevante kurser.
Jeg deltager i kirkeladeudvalget, som beskæftiger sig med planer for den kommende
sognegård. Desuden er jeg med i præstegårdsudvalget, som arbejder med vedligeholdelse af
præstegård, præstegårdshave og forpagterbolig.

SALMESTAFET NR. 15
Vores 15. salmestafet løber af stablen
onsdag den 19. marts kl. 19.30.
Her er det atter tre modige kvinder, der videre
bringer stafetten og fortæller om nogle af
deres favoritsalmer fra salmebogen. Hver af
deltagerne har ca. 20 minutter til rådighed, og
efter præsentationen af de respektive salmer
synges de med akkompagnement.
Det er således et arrangement, der henvender
sig til alle, der har lyst til at lytte til personlig og
engageret fortælling og til at deltage i fællessang.
Denne gang er stafetten lagt i hænderne på Sus
Beckedorf, Elin Værge og Jeanett Birk Jørgensen.
Musik har livet igennem været omdrejningspunkt for Sus Beckedorf, der i en årrække
underviste på Varde Gymnasium og grundet
ægteskab flyttede til Hannover, hvor hun var korleder og sanglærer for kommende kirkemusikere.
I ’95 flyttede hun til Rendbjerg og overtog
kort efter dirigentrollen for Ulkebølkoret. Hun
har de sidste 17 år været formand for Sønderborg Musikforening og for sit store engagement inden for musikken modtog hun i 2015
Sønderborg Musikråds Pris.

Elin Værge arbejdede som lærer på Midtals
Friskole i godt 30 år. Et par gange i sit arbejdsliv
drog hun i længere tid ud i verden for at opleve
nye perspektiver på alting: - et halvt år på en
lille engelsk kanalø som lærer og et år i Sydamerika, herunder seks måneder i Peru som
frivillig i engelskundervisningsprojekter.
Musik og sang har altid haft en stor plads hos
Elin, og hun værdsætter den danske sangskat
for ”- vores sangtradition kan noget særligt”.
Hun holder af at finde spiselige planter og
svampe i naturen, og hun elsker at sysle med
kreative projekter. Og så bruger hun lige nu en
del tid på at være farmor.
Jeanett Birk Jørgensen er aftenens yngste deltager. Hun er opvokset i Augustenborg og bor nu
sammen med sin mand og to børn i Kirke Hørup.
Hun arbejder som grafisk designer og lader
også sine kreative evner få frit løb i fritiden,
hvor boligindretning er den helt store interesse. Former, farver og detaljer skal jo spille
sammen! Også hun glæder sig til at fortælle
om salmer, der har særlig betydning for hende.
Alle er velkomne til arrangementet, der varer en
times tiden Og der er selvfølgelig fri entre.

INDSAMLING
Landsindsamlingen fra Folkekirkens Nødhjælp
venter rundt om hjørnet, og i år samler vi
ind til de mennesker, som er hårdest ramt af
klimaforandringerne.
Det er Bakkehuset i Fynshav, der er stedet,
hvor man kan hente sin indsamlingsbøsse
søndag den 8. marts.
Ring til Per, som er indsamlingsleder og få
en lokal rute 71 75 23 77 i Notmark sogn.

PILGRIMSVANDRING

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 18. marts kl. 11.00 fra Notmark
Kirke ved p-pladsen.

Der er åbne menighedsrådsmøder i Notmark
Præstegårds konfirmandstue følgende dage:
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.00

Torsdag den 14. maj kl. 14.00 fra Troldhøj
spejderhytte i Nørreskoven ved p-pladsen.
Gåturen ledes af Malene. Der er ingen tilmelding.
Vi går i moderat tempo og uanset vejr. Malene
giver gåturen et emne ud fra de syv pilgrimsord,
som vi berører i de små stop, der er undervejs.
Mest af alt nyder vi naturen og hinandens samvær. Der er altid god snak og dejlig stemning
i flokken af medvandrere, så har du bare den
mindste lyst, så kom endelig og vær men!

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj
kl. 19.30 i Bakkehuset, Bakken 8, Fynshav.
Menighedsrådet vil her orientere om det kommende valg og desuden fortælle om deres
arbejde i menighedsrådet.

BØGERNES BOG I NY UDGAVE 2020
Når jeg sidder på mit kontor i præstegården
kan jeg alene fra skrivebordet se flere udgaver af Bibelen.
Jeg har en række dåbsbibler stående med
farverig ryg, som står side om side på øverste
hylde. Dem kan jeg tage ned efterhånden, som
vi fejrer dåb i kirken og skriver barnets navn samt
dåbsdato på første side.
Så er der de bibler, jeg brugte på teologistudiet.
Der er Det gamle Testamente på hebraisk, som
står side om side med Det nye Testamente på
græsk med de maleriske bogstaver. De græske
bogstaver kan vi godt genkende, men de hebraiske udgør nærmest små mønstre, indtil man får
knækket koden til dette helt særlige sprog. Som
teologistuderende skal man både lære græsk
og hebraisk for at kunne oversætte Bibelen fra
originalsproget. Det giver god mening, selvom
vejen til indlæringen kan være en stenet vej.
Men har man først forstået systemet, så åbner
der sig en verden, som den der åbner sig, når
man kan læse noder og ikke ser de sorte prikker,
men straks hører melodien.

Når altså bøgerne står på kontoret, så er det
ikke blot en bogryg, men tydeligvis en hel verden bag den bogryg, der åbner sig, når man ser
henover reolerne. Der er flere endnu.
Jeg har illustrerede udgaver af Bibelen stående
og særlige udgaver, såsom Bibelen med de apokryfe skrifter. Navnet apokryf henviser til de
skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til
de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel.
Jeg har en septuaginta. Den er købt til stor fryd
hos en antikvar men er aldeles urørt. Det er den
græske oversættelse af Det gamle Testamente.
Og alt dette skriver jeg, fordi der snart vil stå
endnu en bibeludgave i min bogreol. Det er
bibelselskabets seneste oversættelse, som hedder ”Bibelen 2020”. Bibeloversættelse er en aldrig
afsluttet proces og søndag den 22. marts 2020
vil vi til gudstjenesten kl. 09.30 markere denne
ny-oversættelse ved at høre bibelteksterne fra
den nye udgave.
Malene Freksen

